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ERFGOED
AL MEER DAN 65 JAAR VAKKUNDIG VERPAKKEN
Ruim 65 jaar geleden zijn we begonnen met het verpakken van de
meest uiteenlopende artikelen, onder andere elektronische apparaten en componenten, zware machines en high tech apparatuur
en –systemen. Met veertig jaar ervaring inlogistiek verzorgen wij ook
zee- en luchtvracht.

EXPORTVERPAKKINGEN
VERPAKKEN IS MAATWERK
De productsoort en omvang van de verpakking zijn afhankelijk van elkaar. Ook
factoren van vervoer, plaats van bestemming en speciale wensen als vochtbeschermend, vacuüm of schokdempend, zijn van groot belang. Hoe klein of groot,
hoe kwetsbaar of kostbaar uw zending ook is; Fladderak zorgt voor de optimale
verpakking. Uw product komt veilig en ongeschonden op plaats van bestemming
aan.

FLADDERAK BIEDT FLEXIBILITEIT
Flexibiliteit die hard nodig is. Want een Wedgwood servies verpak je nu eenmaal
anders dan een turbomotor! Fladderak beschikt over een mobiele verpakkingsbrigade die 24/7 voor u klaarstaat. Besteld vóór 12.00 uur betekent de volgende
dag verpakt!

VERPAKKEN
OP LOCATIE
FLADDERAK MOBIEL
Om goederen op locatie te kunnen
verpakken beschikt Fladderak over een
mobiele verpakkingsunit. Deze wordt
bemand door ervaren vakmensen en
kan, voor grotere projecten, worden
aangevuld met een 20’ container, ingericht als compleet magazijn. Deze
service wordt onder andere besteld door
nationale en internationale fabrikanten
van machines, die producten graag
deskundig verpakt opslaan in hun eigen
bedrijf.

FACILITEITEN
• Loods ruimte van totaal 13973 m² inclusief moderne kistenfabriek/zagerij inclusief 800 palletplaatsen voor marshalling
• 5 loading docks
• Directe water aansluiting: steigerdek totaal 2516 m2, kade
lengte 125 m, diepgang 3,65 m, maximale pocketbreedte 20 m
UITRUSTING
• Hal 1: 2500 m2 2 kranen met 4×20 ton = totaal 80 ton met
weeg unit
• Hal 2: 2500 m2 2 kranen met 4×10 ton = totaal 40 ton met
weeg unit
• 5 heftrucks 3,5 ton, met weegunit
• 1 reachtruck 2 ton, met weegunit, elektrisch
• 1 heftruck 5 ton, met weegunit, elektrisch
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• 1 heftruck 16 ton, met weegunit
• Voorzien van een sprinklerinstallatie
• Vorstvrij
TRANSPORT
• 1 trekker 4×2 460 pk
• 2 trekkers 6×2 510 pk
• 1 bakwagen met schuifzeil, – dak en laadklep 2 ton
• 4x 40-45’ High Cube chassis
• 1x 12,5 m open trailer
• 1x tautliner met schuifdak en 2,5 ton laadklep
• 1x Volume trailer met schuifdak en 2,5 ton laadklep
• 1x Semi dieplader laadhoogte 78 cm

KISTEN, KRATTEN EN SKIDS
ALLES PERFECT OP MAAT
We beschikken over een eigen timmerfabriek, waar alle benodigde
materialen voorhanden zijn. Zo kunnen we kisten, kratten of skids
- zelfs van extreme afmetingen - razendsnel naar uw wens en specificaties vervaardigen, voor elk type transport. Voor de levering van verpakkingen volgens ISPM no.15 zijn wij geregistreerd bij de Stichting
Markering Houten Verpakkingen. Tevens zijn wij PEFC-gecertificeerd.

MARSHALLING
PROJECTCOÖRDINATIE TOT IN DE PUNTJES
Fladderak verzamelt door u vervaardigde of ingekochte goederen ten behoeve van binnen- en
buitenlandse projecten. We controleren de geleverde goederen op volledigheid, inhoud en eventuele schade.

AFHANKELIJK VAN UW INSTRUCTIES VOEREN WIJ
DE VOLGENDE WERKZAAMHEDEN UIT;
•
•
•
•
•

Het zeewaardig verpakken in kisten en kratten, en/of stuwen in containers
Het opmaken van paklijsten per shipment
Het aanbrengen van verschepingskenmerken van verschillende eenheden
Het laden van verpakte goederen op vrachtwagens, en/of stuwen in containers
Het verzorgen van aflevering bij zee- of luchthaven

Fladderak neemt u deze zorgen uit handen!

TRANSPORT
IN GOEDE HANDEN
Uw goederen zijn bij ons in goede handen;
in het kader van ketenveiligheid zijn wij
geregistreerd als ELA - Erkend Luchtvracht
Agent -. We zorgen er persoonlijk voor dat
ze veilig naar de door u gekozen, zee- of
luchthaven worden gebracht. Voor het vervolg hiervan voor nationaal en internationaal
wegtransport, zeevracht of luchtvracht kunt
u ook een beroep op ons doen.

Allemaal zaken die Fladderak
graag en vakkundig voor u
uitvoert.

KWALITEIT EN VEILIGHEID
Kwaliteit en veiligheid staan bij Fladderak
voorop. Hiervoor zijn wij zowel ISO-9001 als
VCA-gecertificeerd.

STUWEN
OPTIMALE BELADING
Onder optimaal beladen valt uiteraard ook
het zo efficiënt mogelijk stuwen en zeevast
zetten van apparatuur in containers. Deze
containers koopt u, indien nodig, tegen dagprijs bij Fladderak zelf.

ZEEVAST STUWEN DOEN WIJ
OP TWEE MANIEREN:
1. Stug; met behulp van houten
afblokking en sjorbanden
2. Schokdempend; door middel van
luchtzakken en/of cocolok vloeren

Ook voor deze activiteiten
hebben wij een mobiele ploeg
voor u klaarstaan!

DOUANE
Voor ons is de administratieve afhandeling van uw zendingen een routineklus. Maar wel
eentje die met de grootste aandacht wordt uitgevoerd. Fladderak is AEO-gecertificeerd,
is aangesloten bij het elektronische aangiftesysteem - Sagitta, Transito - en beschikt
tevens over een eigen douane-entrepot. Daarom behandelen we net zo makkelijk uw
goederen in transito als uw vrije goederen. Inclusief de daarbij horende ‘papierwinkel’.
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